
 

 
Wie wordt de padelploeg van het Waasland 2021? 
 
Reglement :  

“Wie wordt de padelploeg van het Waasland” is een tornooi dat gespeeld wordt in het 

Waasland over  een periode van 5 maanden en in 5 verschillende reeksen.  

Dit is voor spelers uit het waasland, zowel de recreant als de competitiespeler ,  waarvan per 

team min 1 speler in de regio woont of l id is in een club uit de regio.  

Er zijn 5  reeksen, waarvan de punten van het individueel klassement van de 2 spelers 

opgeteld worden. 3 reeksen open ,  1 reeks dames en 1 reeks dubbel gemengd .  

Een reeks gaat maar door als er min 16 teams zijn ingeschreven.  

Het Inschrijvingsgeld bedraagt 40 € / team / reeks (min 3 wedstrijden per team/ reeks) 

Inschrijven kan tot 20 mei  via https://espritdusud.be/espritdusud-padel-cup/ 

De inschrijving is in orde na betaling van  40 € op rekening nummer Be55733059540044 met 

vermelding van teamnaam en reeks en gezamenlijke punten.  

 

Verschil lende reeksen: 

Dubbel Open 1:  recreanten tot 300 punten (recreanten worden aan 0 punten gerekend)  

Mogelijke ploegen  :  200 met 100 of recreant ,     

100 met 100  of recreant ,      2 recreanten  

Dubbel Open  2:  Min 350 punten tot 700 punten  

Mogelijke ploegen :  500 met 100 of 200,  

300 met 300 of 200 ,    200 met 200 

Dubbel open 3:  Min 750 punten en max 1400 punten  

Mogelijke ploegen :  1000 met 200 of 300,   

700 met 500 of 700 ,     500 met 500 of 300 

Dubbel dames 4 :  recreanten tot 250 punten  (recreanten worden aan 0 punten gerekend)  

Mogelijke ploegen :  200 met recreant of 50 punten  ,    

100 met 100 of 50 of recreant ,   

50 met 50  ,      2 recreanten  

dubbel  ge men gd  5 :  recreanten tot 250 punten (recreanten worden aan 0 punten gerekend)  

Men mag zich in meerdere reeksen inschrijven als  de puntencombinatie het toelaat ,  maar in 

elke reeks slechts 1x.  

Punten tellen niet mee voor het klassement 

https://espritdusud.be/espritdusud-padel-cup/


 
 

Format van hoe gespeeld wordt :   

Ronde 1  

is een poule van 4 ploegen  met dus min 3 wedstrijden voor elke ploeg  

Te spelen tussen 22 mei en 1 juli (6 weken tijd om 3 wedstrijden in te plannen) 

2 winnende sets tot 6 met super tiebreak. ( let op bij  40-40 geen voordeel meer)  

Als een team forfait geeft voor 1 wedstrijd in de poule worden alle wedstrijden op 

forfait gezet en kan dit tem niet doorgaan naar de volgende ronde 

Elke speler is dus gegarandeerd van 3 wedstrijden 

De eerste 2 van de poules gaan door naar de volgende ronde  

2-0 :  3 punten voor winnaar – 0 voor verliezer 

1-1 met winst in super tie break :  winnaar 2 punten – verliezer 1 punt 

 

Ronde 2 Vanaf ronde 2 rechtstreekse uitschakeling  

De nrs 1 en 2 uit elke poule gaan door naar de volgende ronde 

Te spelen tussen 1 juli  en 31 juli  

2 winnende sets met super tie break 

Ronde 3  

Te spelen tussen 31 juli en 20 aug.  

2 winnende sets met super tie break 

Ronde 4  

Te spelen tussen 20 aug en 7 sept.  

2 winnende sets met super tie break 

Ronde 5 of vanaf de halve finales met de 4 overblijvende ploegen  

Te spelen tussen 7 sept en 21 september 

2 winnende sets (geen super tie break) 

F in ale s  e n wed st ri jde n voo r pl aat s 3  e n 4  

Zondag 3 oktober voor alle reeksen op dezelfde dag en dezelfde club 

2 winnende sets (geen super tie break) 

De organisator zorgt voor de reservatie van de pleinen op die dag.  

Club in het Waasland voor de finale nog te bepalen.  

 

 

 

 



 
 

Praktisch :  

Het team  in de tabel aangeduid met een sterretje * staat in voor de planning van de 

wedstrijd. (U krijgt hiervoor een mail en zal in de tabel staan )  

• Dwz dat deze de tegenstander contacteert en deze afspreken wie het plein waar zal 
reserveren.  

• Deze ploeg verwittigt l iefst de organisatie per mail van de plaats datum en uur van 
de wedstrijd.  

• Het thuisspelende team staat in voor de betaling van het plein en zal de kosten 
doorrekenen met de andere spelers (ook van de tegenpartij  ) mochten deze niet lid 
zijn van die club.  

• Het thuis spelende team staat in voor nieuwe ballen.  

• Er wordt gespeeld zonder voordeel dwz na 40-40 is het volgende punt een gewonnen 

spel !  

• Het winnend team is verantwoordelijk om het resultaat door te geven. (via mail op 

padel@espritdusud.be met de tegenstander in kopie of online)  

 

Mocht er geen consensus gevonden worden over locatie of t ijdstip van een wedstrijd staat 

het de organisatie vrij  om deze wedstrijd in te plannen en zijn de ploegen gehouden om de 

kosten van het plein te betalen.  

 

Prijzen  

Winnend team per reeks 

Een padelarrangement met verblij f van 5 dagen in Zuid-Frankrijk   

https://espritdusud.be/padel_arrangement/ voor beide winnaars per reeks.  

incl de huur van 4 uur padelpleinen in de lokale padel club en een wedstrijd tegen de lokale 

ploeg.  Ex transport ,  week nog te bepalen  voor 30 juni 2022.  

Andere prijzen voor elk team dat finale speelt wordt aangeboden door Adidas ,  met dank aan 

Trema sport  

 

Het  o rgan i satieco mite  

Christophe Bourgeois 

Emily Vereecken (verantw reeks dames en dubbel gemengd) 

Pepijn De Petter (verantw reeks 3)  

Jan Claessens (verantw reeks 2) 

Andy Vereertbrugghen  (verantw reeks 1)  

Info en vragen op padel@espritdusud.be  
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